
 
 

 

 

BASES CONVOCATÒRIA AJUT BORSA D’ESTUDIS 2020 

 
PRESENTACIÓ 
 
Atenent a les previsions establertes en l’article 8, apartats 8.3, 8.20 dels Estatuts del Col·legi va establir el sistema de 
concessió d’ajuts per a la formació dels col·legiats.  
 
1. OBJECTIU 
 
Aquesta regulació actualitza el sistema d’ajuts a la formació continuada dels col·legiats mitjançant l’atorgament d’ajuts 
per a la formació de segon grau, màster, postgrau i/o formació continuada, assistència a congressos, jornades i 
seminaris, en aspectes propis o relacionats amb les competències professionals de les ciències de l’activitat física i 
de l’esport. 
 
2. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 
 

2.1. Realitzar el tràmit d’ajut de borsa d’estudis situat a la intranet col·legial. RECORDEU fer una sol·licitud 
per cada curs o acció formativa realitzada. 

2.2. Certificat del curs o acció formativa conforme s’ha finalitzat i aprovat el curs a data 2020. 
2.3. Comprovant d'haver fet el pagament per part del propi col·legiat/da, a través de factura o rebut al seu nom. 
2.4. Article divulgatiu de mínim 40 línies sobre la formació rebuda que ha d’incloure un resum i justificació del 

que t’ha beneficiat professionalment. Aquest article serà susceptible de publicació en el Nou Blog COPLEFC 
i altres canals de comunicació. 

2.5. Adjuntar, en cas de situació d’atur o ERTE al 2020, justificant (DARDO/document acreditatiu). 
2.6. Acceptació de les bases. 

 

3. TERMINIS I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
3.1. La sol·licitud de l’ajut es realitzarà mitjançant el tràmit en línia situat en la intranet on s’haurà d’adjuntar tota 

la documentació requerida per tal de poder acceptar la sol·licitud. 
3.2. El formulari enviarà automàticament sempre un correu electrònic justificatiu de recepció de la sol·licitud i 

documentació.  
3.3. El termini de recepció de sol·licituds serà fins el 15 de març de 2021.  
3.4. La resolució de l’ajut s’efectuarà durant el primer semestre del 2021. 

3.4.1. Resolució de la concessió i comunicació es realitzarà per correu electrònic a tots els col·legiats que 
hagin presentat la seva sol·licitud. 

3.5. Resolució de concessió i comunicació el 22 de març de 2021 per correu electrònic a tots els col·legiats que 
hagin presentat la seva sol·licitud. 

3.6. Període de presentació d’esmenes: de l’23 al 26 de març de 2021. Aquestes s’hauran d’enviar a l’adreça de 
correu electrònic coplefc@coplefc.cat. 

3.7. Resolució definitiva de les esmenes presentades el 5 d’abril de 2021. 
 
 

4. REQUISITS 
 

4.1. Poden optar als ajuts tots els col·legiats que estiguin al corrent dels seus deures col·legials i donats d’alta al 
Col·legi, com a mínim d’un any anterior al període convocat a les bases d’aquesta ajuda (alta col·legial en 
el 2019). Excepte per les categories A i B que hauria de tenir 2 anys d’antiguitat col·legial (alta col·legial des 
del 2018)  

4.2. Els ajuts s’adrecen a algun tipus d’oferta formativa permanent (segon grau universitari, màsters, postgraus, 
cicles formatius, ensenyaments esportius, cursos d’extensió universitària, monogràfics, cursos d’estiu, 
congressos, seminaris,...etc.) i relacionada amb àmbits professionals del sector de l’Educació Física, de 
l’Activitat Física i l’Esport que hagin finalitzat al 2020.  

https://www.coplefc.com/intranet/tr_ajuts.php
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/Renovacio.do?idiomaNavegacio=/w&secure=S
file://///192.168.1.98/Alexia/Docsalexia/AJUTS%20I%20PREMIS/Borsa%20Estudis/2013%20B/coplefc@coplefc.cat


 
 

 

 

 
5. CLASSIFICACIÓ I CRITERIS DE CONCESSIÓ DELS AJUTS 

 
5.1. Classificació de les categories dels tipus de formació realitzada 

 
 
 
 
 

 

 

 
5.2. Per les categoria D i E podran sumar-se més d’una acció formativa de la mateixa categoria per poder accedir-

hi a l’ajut corresponent. 
5.3. No s’acceptaran les sol·licituds d’ajut: 

5.3.1. Per cursos o accions formatives organitzades pel Col·legi, entenent que aquestes ja han gaudit d’un 
preu reduït pels col·legiats. En excepció si el col·legiat estigués en situació d’atur/ERTE. 

5.3.2. Per formacions d’idiomes. 
5.3.3. Si la matrícula del curs o la suma dels diferents cursos no és superior a 150€. 
5.3.4. A  màsters i postgraus, si el col·legiat no té una antiguitat mínima de 2 anys, és a dir, col·legiat des 

del 2018. 
5.3.5. A categories C, D, E i F, si el col·legiat no té una antiguitat mínima d’1 any, és a dir, col·legiat des 

del 2019. 
5.3.6. A segones carreres, si el col·legiat no té una antiguitat mínima de 2 anys, és a dir, col·legiat des del 

2018. 
5.3.7. Pel grau en CAFiE, sent un requisit per accedir a la col·legiació. 
5.3.8. Si no han sigut pagats pel propi col·legiat 
5.3.9. Si no es lliura tota la documentació dins del termini establert i a través de la plataforma. 

 
5.4. En la categoria de Fires i Congressos que impliquin un desplaçament llarg o pernocta es valoraran com a 

despesa. Cal adjuntar el justificant corresponent. 
5.5. La concessió de l’ajut queda sotmesa a la presentació de tota la documentació i dins del termini establert 

per la seva presentació. 
5.6. Es valorarà el nombre d’hores i el cost de l’acció formativa. El COPLEFC en funció de les sol·licituds rebudes, 

donarà prioritat a les activitats acadèmiques de la Categoria A i B sobre les altres, i tindrà en compte la 
situació d'atur/ERTE. 

5.7. Els abonaments dels ajuts s’efectuaran durant el primer semestre del 2021, sempre i quan el col·legiat/da 
mantingui l’alta al COPLEFC. 

5.8. En cap cas prosperaran les sol·licituds d’aquells que participin o promoguin activitats que puguin perjudicar 
l’exercici de l’activitat física i de l’esport. 

 
6. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DESTINAT A FORMACIÓ 
 
La Junta Directiva de Col·legiats va establir una quantitat màxima pressupostària de 3500 € anual del Col·legi que es 
destinarà als ajuts de Borsa d’Estudis  
 
 
 
 
 

Categoria Descripció 

A 2n Grau universitari  

B 
Màsters, postgraus, cursos extensió 
universitària 

C 
Ensenyaments esportius i/o cicles formatius 
grau mig i superior 

D Cursos de +150 h - treure 

E Cursos fins a 150 h - treure 

F Congressos i fires 



 
 

 

 

 
7. PROTECCIÓ DE DADES 

 
COPLEFC és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades 
seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), 
per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament: Fi del tractament: tramitar la sol·licitud de l’ usuari per 
tal de beneficiar-se de la beca i/o ajuda requerida al formulari adjunt, concedides pel COPLEFC  
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament 
i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la 
seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 
Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. 
Drets que assisteixen a l'Interessat: 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d'accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a 
la normativa vigent. 
Dades de contacte per exercir els seus drets: 
 
COPLEFC 
Provença, 500 - BARCELONA 08025 (BARCELONA) o coplefc@coplefc.cat 
 
 
Barcelona, 24 de febrer del 2021 

https://www.aepd.es/

